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גליוןזההואהגליוןהעשירישל'הדיןוהדיין'.לרגלמאורע
זהאנומצרפיםלחוברתמפתחנושאילכלפסקיהדין
שהתפרסמובעשרתהגליונות.זוגםההזדמנותלהודות
לכלהעוסקותוהעוסקיםבמלאכה,מןהמרכזלקידום
מעמדהאשהע"שרותועמנואלרקמןומארגון'ידלאשה'.
תודהמיוחדתמגיעהלמנהלתהמרכז,עו"דעטרהקניגסברג
עלמסירותהוהשקעתההעצומות.תודהגםלעורכיהדין,
לטועניםהרבנייםולאנשיםנוספיםהשולחיםאלינופסקי
דין.
בגליוןזהאנומפרסמיםשלושהפסקידיןהעוסקים
בשאלתחיובושלבעלבכתובתאשתוכאשרהאשההיא
יוזמתהגירושיןאוכאשרמחוייבתבהם.כפישייראו
הקוראיםאיןבשאלותאלהעמדהאחידהביןהדיינים.
אנומעונייניםלהסבאתתשומתלבםשלהקוראים
לחישובערךהכתובהאותומציעהרבדיכובסקיבפס"ד
מס'.5בדברהמערכתשלגליון6הפנינולמספרמאמרים
שנכתבובנושאזהבעתהאחרונה,ביניהםמאמרושל
הרבדיכובסקי.כאןרואיםאנושהואאכןמציעבפסיקה
)גםאםבמקרהזהלאהיהלהערךמעשי(אתמנגנון
חישובערכיהמינימוםוהמקסימוםשלסכוםההתחייבות
בכתובה.הרעיוןאותומציעהרבלחישובערכההמינימלי
שלכתובה,רעיוןשהוצעגםבעבר,בנויעלההנחהשאחד
מתפקידיהשלהכתובההואלתתלאשהמשענתכלכלית
לאחרהפירוד)בפס"דמס'6מוזכרותמטרותנוספות
שבעטיןניתנתכתובה(.מכיוןשסכוםהמינימוםשל
הכתובההנקובבמשנההוא200זוז,ומכיוןשסכוםזה
משמשאתהמשנהבמקוםאחרבכדילקבועאתהגבול
שביןאדםענילמישאיננוכזה)מישישלו200זוזאינו
יכוללקבלמתנותעניים,ולפידבריפרשןהמשנההר"ש
משאנץ":שיערוחכמיםשזהושיעורהוצאתובמזונות
ובמלבושיולשנה"(,הרישמכאןישללמודכימדובר
בסכוםהמינימליהמבחיןכיוםביןענילשאינוכזה,
ובמיליםאחרות:הסכוםהמהווהאת'קוהעוני',הסכום
שהכנסהשנתיתפחותהממנומגדירהלפיחישוביהביטוח
הלאומיאתהאדםכ'עני'.
בברכתשנהטובה,
ד"רעמיחירדזינר
עורךראשי
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ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
הרבמנחםחשאי-אב"ד
הרבדודכהן-דיין
הרבמאירפרימן-דיין

העובדות:

חודשוחצילאחרהנישואיןנפרדוהצדדים.
חודשייםלאחרהנישואיןתבעההאשה
גירושיןוחודשלאחרמכןתבעהבעל
שלוםבית.לבניהזוגבתאחתשנולדה
9חודשיםלאחרנישואיהם.האשההביאה
שניעדים,אחתמהםהשדכנית,שהעידו
כיהבעלמציגעצמוכאילוהואעובד
ולומדתורה.

נפסק:

"מןהחומרשלפנינועולהכיטענותהאשה
לחיובהבעלליתןלהגט:
א.מקחטעות.ב.אלימותמיניתונפשית.
ג.ריחהגוף.ד.מאיסעלי.ה.אינוזןואינו
מפרנס".
"...מאיסעלי:האשהטוענתכיהואמאוס
עליה ואינה יכולה לסבול אותו בגין
התנהגותוהמיניתהגסהכלפיה.ישלו
ריחרעבגוף,לדבריהישכאןטענתמאיס
עליבאמתלאמבוררת.
אינוזןואינומפרנס:האשהטוענתכי
הבעלאינועובדואינומפרנסואיןלו
דירהלדבריהישבטענותאלהלחייבאת
הבעלליתןלהגט.
הטענותשלמקחטעות,אלימותמינית
ונפשית,ריחהגוףומאיסעלילאנתמכו
בכלראיהעצמאיתמלבדטענותהאשה
בלבד.
הבעלהכחישטענותהאשה.אולםהטענה
שאינועובדואינומפרנסמוסכמתעל
שניהם.הבעלאישרשאינועובדואינו
מפרנסואיןלודירה.ונראהשבטענהזו
שאינוזןואינומפרנסואיןלודירהיש
בהלחייבאתהבעללגט.

הרמב"םבפרקי"במהלכותאישותהלכה
י"אכתב":ואםהיהעניביותרואינויכול
ליתןלהאפילולחםשהיאצריכהלוכופין
אותולהוציא".וכתבהכסףמשנה":רבינו
ירוחםכתבשתמהועלהרמב"םלמהכופין
אותולהוציאמאחרשאיןלוממהלזונה,
דאםאיןלואיןכופיןכמובעלחובשאין
לו".וכתבעלזה"הכסףמשנה"":ויש
לתמוהעלתמיהתםדמהעניןזהלזה,
דבעלחובאיןתקנהבדברמשא"כבנידון
זהשישתקנהשיוציאנה,ומאחרשאחד
מתנאיהנישואיןהםמזונות,אםאיןלו
במהלזוןיוציאנה".וכתב"המגידמשנה"
בשםהרשב"א":אפילולר"חור'אלפס
שפסקו כשמואל באומר איני זן ואיני
מפרנסעדשכופיןאותולהוציא,כופין
אותולזון,אפשרלומרשאםאיןביתדין
יכוליןלכופולזוןכגוןשאיןלובמהלפרנס
אינמישהואעניואינורוצהלהשתכר
ולהרויחולזוןשכופיןאותולהוציאוזה
כדעתהרמב"ם".וזהשסיים"המגידמשנה"
עלדבריהרשב"אוהןהןדברירבינו.לדברי
"המגיד משנה" הרשב"א סובר כדעת
הרמב"םדגםבאינויכוללהשתכרכופין
אותולהוציא.
וכןפסקמר"ןהשו"עבאהע"זסימןע'
סעיףג'וזהלשונו":ואםהיהעניביותר
ואינויכולליתןלהאפילולחםשהיא
צריכהכופיןאותולהוציא".וכתבהרמ"א:
"וישאומריםשאיןכופיןאותולהוציא
מאחרשאיןלו"".החלקתמחוקק"בס"ק
ט'ו"הביתשמואל"בס"קז'דייקומדברי
השו"ע"דאםישלולחםאיןכופיןאותו
ליתןלהגטבשביללפתןושארדברים".
ובהגהותרעק"אעלהשו"עכתבבשם
הכנה"גשחולקעלהח"מוהב"ש"דלאו
דוקאלחםדהואהדיןכלמינימזון,כל
שאינויכוללזונהכענישבישראל".ואפשר
לומרדהח"מוהב"שכתבושםלעניןלכופו
לגרש,אבללעניןלחייבולגרשכלשאינו
נותןלהכפיחיובו,הריהואחייבלגרש.
וכתבהשו"עבסימןקנ"דסעיףג'":האומר
איניזןואינימפרנסכופיןאותולזוןואם
איןביתדיןיכוליםלכופוכגוןשאיןלו
במהלפרנסואינורוצהלהשתכרולהרויח
ולזוןאםתרצההיא,כופיןאותולהוציא
מיד".וכתבה"ביתמאיר"בסימןקנ"ד
סעיףג'":דמהשכתבהשו"עואםאיןבית
דיןיכוליםלכופוכגון...ואינורוצהלהשתכר
לשוןזההובאבר"ןסוףפרקהמדירבשם
הרשב"א ומשמע שאם אי אפשר לו
להשתכר,איןכופיןאותווזהכדעתהרמ"א
בשםישאומריםבסימןע'סעיףג',והב"י
כתבבסימןקנ"דדכןכתבהרמב"םואם

כןקצתקשהעלהשו"עשבסימןע'סתם
כדבריהרמב"םשגםבאיאפשרלולהשתכר,
כופיןאותולהוציא,וכאןכתב,רקאםאינו
רוצהלהשתכרכופיןאותולהוציאאבל
באיאפשרלולהשתכראיןכופיןאותו
להוציא".ולפידברי"המגידמשנה"שהביא
דבריהרשב"אאיןמקוםלקושייתושל
"הביתמאיר"בדבריהשו"עשכןכתבהמ"מ
בשםהרשב"א,שאםאיןב"דיכוליםלכופו
לזוןכגוןשאיןלובמהלפרנסאינמישהוא
עניואינורוצהלהשתכרולהרויחולזון
שכופיןאותולהוציא,הריכתב,שגםכשאין
לובמהלפרנס,שאינומוצאבמהלהשתכר,
גםאזכופין.וכדעתהרמב"םשגםאםאינו
יכולליתןלהלחםכופיןאותו.היינוכשגם
אינויכוללהשתכר.וזהושסיים"המגיד
משנה"שםעלדבריהרשב"אוהןהןדברי
רבינוהרישהביןברשב"אשסוברכדעת
הרמב"םודלא"כביתמאיר".ולפיזהאין
סתירה בין דברי השו"ע בסימן ע' שם
העתיקלשוןהרמב"םלביןמהשכתבבסימן
קנ"דשםהעתיקלשוןהרשב"א.לפיהאמור
איןמחלוקתביניהםומהשכתבבסימן
קנ"דרקכשאינורוצהלהשתכרישלומר
דזה לאו דוקא וכן הדין כשאינו יכול
להשתכר .אולם בתשובת "חתם סופר"
אה"עסימןקל"אמפרשדעתהשו"עדאיירי
לענין כפיה בדברים ולא בשוטים ובזה
מיישבסתירתדבריהשו"עדבסימןקנ"ד
פסקדרקאםאינורוצהלהשתכרכופין
אותו,משמעדאםאינויכוללהשתכרכופין
אלאדבסימןע'פסקדגםאםאינויכול
להשתכרכופין.שםמייריבכפיהבמילי
ומ"שהחת"סדכפיהבמיליצריךעיוןדהנה
הר"ןבכתובותסוףפרקהמדירכתבבשם
הרשב"אוזהלשונו".דאפילולדבריר"ח
ורי"ףדפסקוכשמואל,אפשרלומר,שאם
איןביתדיןיכוליןלכופולזוןכגוןשהוא
עניואינורוצהלהשתכרלהרויחולזוןדהא
שמואללאדחילהאדרבאלאמהאיטעמא
דעדשכופיןאותולהוציאיכפוהולזון,אבל
אםאיןיכוליםלכופולזוןכופיןלהוציא",
עכ"להרשב"א...וכתבעודהר"ןדעדשכופין
אותו היא כפיה ממש והביא ראיה
מהירושלמי גיטין פ"ט הלכה ט'.
"בעאמיניהרביירמיהמרביאבהו.האומר
איניזןואינימפרנסכופיןאותואולא.
אמרליה...מפניריחהפהכופיןמפניחיי
נפשלאכלשכן".אלמאדבכפיהממש...
ושמואלהיהיודעדרבכפיהממש"וכן
מובאבפד"רכרךח'.
מכלהאמורעולהשאםהבעלאינועובד
ומפרנסאתהאשהואיןלומדורלהשיג
לאשתוישמקוםלחייבאתהבעלליתןגט

≥

לאשתו.וישלהוסיףכסניףטענתהאשה ביתהדיןדוחהאתדרישותהאשהשהועלו נפסק:

שמאוסעליהבאמתלאמבוררת.לכןאנו
פוסקים:א.הבעלחייבליתןגטלאשתו
לאלתר .ב .לפתוח תיק לסידור גט.
ג .נימוקים נוספים יצורפו לתיק".
תיקמס'031991466-21-'1

בהצעתהבקשרלחלוקתהרכוש,שכןאין
להםבסיסבהלכה.
הדירההרשומהע"שבניהזוגתחולקביניהם.
ביתהדיןידוןבדרישהלמתןפיצויבמועד
שייקבעלסידורהגט.

ניתן ביום כ"ט סיון תשס"ה ) (06.07.05ביוםט"ואיירתשס"ד)(6.5.04ניתנונימוקי
הופיעו:טו"ררבקהלוביץ",ידלאשה")לאשה( ביתהדיןלפסקדינו.יצויןכיהנימוקיםניתנו
עו"דאריאלהפלד)לבעל(
רקלאחרהחלטתביתהדיןהרבניהגדול
מיוםג'ניסןתשס"ד),(25.3.04אליוהוגש
ערעורהשלהאשהעלפסקהדין,כיעלבית
הדין הרבני האזורי ליתן נימוקיו:
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שלוששניםאיןבינולביןאשתוחייאישות
ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
)דיוןראשון(
הרבאברהםאטלס–אב"ד
הרבמימוןנהרי–דיין
הרביצחקמרוה–דיין
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבמשהטופיק–דיין,יו"ר
הרבשלמהבןשמעון–דיין
הרבחגיאיזירר–דיין
ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
)דיוןשני(
הרבשלמהשלוש–ראב"ד
הרבחייםהרצברג–דיין
הרבמימוןנהרי–דיין
ביה"דהרבניהאזוריחיפה:

העובדות:

לאחרדחייתתביעתהאשהלשלו"בהחליט
ביתהדין,כיעלבניהזוגלהתגרשזמ"ז.כן
הפנה ביה"ד את בני הזוג לנהל מו"מ
ולחילופין להגיש הצעה לביה"ד בנוגע
להסכםגירושין.
בהצעתה,ביקשההאשהמחציתמהרכוש
שהצטברבמשךשנותהנישואיןכגוןדירה,
מניותאגדותוכניותחסכון.כןביקשה
האשהפיצוי.

נפסק:
ביתהדיןמחייבאתבניהזוגלהתגרש.
נימוקיםיצורפולתיק.

¥

והםישניםבחדריםנפרדים.האשההודתה
בכךוטענהכיזההחלמאזשהואבוגדבה
ואףכיהיתהאלימותפיזיתומילולית.למרות
זאת,ביקשההאשהשלו"בוהצדדיםהופנו
לייעוץנישואין,תוךהבהרהכימסקנות
היועצתיחייבו.היועצתהודיעהלביתהדין
כיהצדדיםהסכימולהתגרש,ברםהאשה
הודיעהלביתהדיןכיעדייןמעוניינתבשל"ב
וכילאהובנהנכוןאצליועצתהנישואין.
בניהזוגהופנושובליועצתהנישואין,בית
הדיןאמרבדיוןכילדעתוישלהתגרשועל
האשהלהגישהצעתפיצוי.
האשההגישהתביעהלשלו"ב.
יועצתהנישואיןהעידהבפניביתהדין,כי
בניהזוגהודושמערכתיחסיהםעכורהוכי
איןחייאישותביניהםבשנתייםהאחרונות,
וכןכיקיימתאלימותמילוליתשהובילה
לאלימותפיזית.
ביתהדיןאמרלאשהבדיוןכימתפקידהשל
האשה לשכנע את הבעל לשלום בית.
ביתהדיןפסקכיעלבניהזוגלהתגרשונימק
פסקו.
סידורהגטנדחה,בשלניסיונותבניהזוג
להגיעלהסכםגירושין,נסיונותשכשלו.הבעל
הגישלביתהדין,הצעתובענייןהסכםגירושין.
בניהזוגהופנולשירותיהרווחהשמסרו
בתסקירם,כיאיןמקוםלהציעטיפולזוגי,
שכן הבעל אינו מעוניין בכך ,אינו רוצה
בהמשךהנישואיןועזבאתהביתמאזהוגשה
נגדו תלונה במשטרה על ידי האשה.
בניהזוגהופנושובליועצתהנישואיןשהגישה
חוותדעתה,לפיהגםהאשהמכירהבכך
ששלוםביתאינומעשי,רקשהיאחוששת
לעתידההכלכלי.היועצתהמליצהעלגירושין,
תוך הכנת הסכם גירושין הוגן ומכובד.
לאחר קבלת הצעתה של האשה להסכם
גירושין,כמפורטלעילבעובדותפסקהדין,
הוצאפסקדיןהמחייבאתבניהזוגלהתגרש.

"ביןהצדדיםקייםנתקמוחלט,איןלאשה
כלרגשכלפיבעלהמלבדההצהרהמן
השפהולחוץעלכךשרוצה"שלוםבית",
חומהשלברזלמפרידהביןהצדדים,וכל
מטרתההיאסחיטתכספיםמהבעל...וכן
המקרהדנןישלדמותולהאמורבדברי
רבינוחייםפאלג'י,שבכגוןדאישלכפות
עלגירושיןכמבוארבספרוחייםושלום
ח"בסימןקי"ב":בדרךכללאניאומר,כל
שנראהלביתדיןשזמןרבנפרדיםואין
להםתקנה,אדרבהצריךהשתדלותהרבה
להפרידםזהמזהולתתגט,כדישלאיהיו
חוטאיםחטאיםרביםוכו',וידעונאמנה
כיכלהבאלעכבמלתתגטבעניןזהכדי
להנקם זה מזה מחמת קנאה שנאה
ותחרות ,פעמים שהאיש רוצה לגרש
והאשהאינהרוצה,וכדילהנקםמהאיש
מעכביםהדברשלאלשםשמיםעתידין
ליתןאתהדין,וכמוכןלהיפךכשהאשה
רוצהוכו'וכדילהנקםמהאשהמעכבים
מלתתגטשלאלשםשמים,גםבזהלא
בחר ד' ויש עונש מהשמים וכו".
אמנםבתיהדיןלאנהגולכפותגט,אך
צירפואתדבריובאשרלחיובגט.ועוד
החובהעלביתהדיןלשאול"הלעולם
תאכלחרב?הריברורשאיןלהניחמצב
זהללאסוףוכיווןשברורשאיןעודתקנה
וזוגזהלאישובולחיותבשלום,ישלשים
קץולהפרידביןבניהזוג)ור'בענייןזה
פס"דשלחבריביה"דהגדול,הרבנים
הגאונים,הרבע.יוסף,הרבמ.אליהו
והרבי.קאפח,והמובאבפד"רכרךי"א
עמ'.(364
בהתבסס על העובדות שתוארו לעיל
ובהסתמךעלפסקיההלכההנ"ל,וישעוד
הרבהכדוגמתם,איןמנוסמלחייבאת
הצדדיםלהתגרש".
ביה"דהרבניהגדול:

נפסק:
האשהערערהעלחיובהבגט.ביה"דקובע
כילאחרשמיעתהצדדיםועיוןבחומר
שבתיקלאנמצאהשוםעילהלחייבהאשה
בגט.הבעלהואזהשנטשאתהביתולא
העלהסיבהמוצדקתלכךולכןמחליטים
שישלקבלאתערעורהאשהעלחיובה
להתגרש.
מקבליםדרישתהאשהלהעבירהתיק
להרכבאחר,אשרידוןבתביעותהאשה
למזונות ולהחזר ההלוואות שלה.

ביה"דהרבניהאזוריחיפה:

העובדות:

לפנימספרשניםהורחקהבעלמהבית
נפסק:
בשלהתנהגותוהאלימהכלפיאשתו.הבעל
למרותשעלפיהוראתביתהדיןהרבני הועמדלדיןפליליוהורשע.הבעלברח
הגדולעלביתהדיןלדוןרקבתביעות לחו"לולאחרששבהתנהאתמתןהגט
האשה,איןאפשרותלהתעלםמהמצב בהסדריראיהעםבתו.
העובדתישלבניהזוגלפיוהפירודהרגשי
ביןבניהזוגמוחלטמזהמספרשניםולא נפסק:
הוכחשהפירודנגרםבעטיושלהבעל .בפנינותביעתהאשהלחייבאתהבעל
לכןאיןאפשרותלפסוקעלשלוםבית בגט .לאשה טענות קשות נגד הבעל,
על בסיס תביעת האשה שכן אינה לטענתההבעלהינואדםאליםומסוכן
מציאותית,ועלמקרהכזהנאמרובדברי למשפחה,ואכןהבעלהואשםעלאלימות
רבינוחייםפאלג'י)ציטוטמלאמובא ואףריצהתקופתמאסר,כמוכןבתסקיר
בנימוקיההרכבהראשון(.
פקידיהסעדמסכמיםכיהואאדםשמסוכן
כךנפסקבמקריםמעיןאלוע"יכבודבית לסביבהומסוכןג"כלעצמו.
הדיןהגדולבהרכביםשוניםשאיןאפשרות ישלצייןכיגםהבעלאינורוצהאתהאשה
להורותעלשלוםביתואיןמנוסמלהורות וכמוכןתקופההואנמלטלחו"לויש
לבניהזוגלהתגרש.
פירודממושךשלשניםרבותביניהםאך
אכןישצורךלשמורעלזכויותהאשה הבעלמעכבאתהגטעקברצונולהפגש
במסגרתהגרושין,אולםמזונותהאשה עםהבתאשרלדבריהעו"סהבתתהיה
לאיכללובשמירתזכויותיהואיןמקום במצבנפשיקשהבאםתפגשעימו,ואי
לחייבבהם.
אפשרבכחלשכנעהלהפגשעםהאב,וכמו
לאורהנ"למחליטביה"ד:תביעתהאשה כןלפיהנראההיאמושפעתמהאחואין
לשלו"בנדחיתועלבניהזוגלנהלמו"מ כלסיבהלתפוסאתהאשהכבתערובה
לגרושיןשבמסגרתוישמרוזכויותהאשה להסדירביקורשאינובידה,וגםאםהיה
עפ"יהחוק.תביעתהאשהלמזונותנדחית ,אפשרותכזאתאיןהצדקהלעגןאתהאשה
וכן תביעתה להחזר ההלוואות .שניםרבות.כאשרישעלהבעלטענות
עלאלימותומסוכנותלסביבתו,לאור
באזורי)דיוןראשון(:
האמורביה"דפוסקלחייבאתהבעללתת
תיקמס',061391348-21-1
גטלאשתולאלתרולאלתפוסאותהכבת
ניתן ביום י"ב כסלו תשס"ד ) ;(7.12.03ערובה ולשחררה בהקדם ע"י מתן גט
הנימוקיםניתנוביוםט"ואיירתשס"ד) (6.5.04פיטוריןולאלכרוךזאתבתנאיםשאין
בגדול:
מקוםלקיימם.
תיקמס',051778991-21-1
ניתן ביום ב' חשון תשס"ה );(17.10.04

במקבילביה"דפונהלפקידהסעדלנסות
ליצורלפחותקשרכלשהוביןהבתלאב,
באזורי)דיוןשני(:
תיקמס',051778991-22-1ניתןביוםי'אדר וזאתכמוכןבשיתוףעםהאחאשריש
לוהשפעהעלאחותוולמרותשהדברהיה
ב'תשס"ה).(21.3.05
הופיעו :טו"ר חיים שכטר )לאשה( ,עלוללקחתזמןרבישלאפשראתהטיפול
טו"ררענן)לבעל(
בהתאם.
פסקדיןזהרלוונטיגםלמדוררכושולמדור אךכאמוראיןלכרוךאתהגטבתוצאות
סדרידין.
הטיפולוהבעלחייבלתתגטלאלתרויש
להזמינו לסידור גט בהתאם  ,ובמידה
והבעל ימשיך בסירובו יחליט ביה"ד
בהתאםעלהמשךההליכים.
˙ÂÏÈÚÎ†Í˘ÂÓÓ†„Â¯ÈÙÂ†˙ÂÓÈÏ‡.3

††ÆË‚·†·ÂÈÁÏ
ביתהדיןהרבניהאזוריירושלים:
הרבציוןאלגרבלי-אב"ד
הרביעקבאליעזרוב-דיין
הרבח.י.רבינוביץ-דיין

תיקמס'055424261-21-1
ניתן ביום ב' סיון תשס"ה )(09.06.05
הופיעו:
טו"רורדיתרוזנבלום",ידלאשה")לאשה(
עו"דאילןוידרמן)לבעל(

µ¨†∂¨†∑†ÔÈ„†È˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†‰Ê†¯Â„ÓÏ
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ביתהדיןהרבניהאזורינתניה:
הרבחייםשלמהשאנן-אב"ד
הרבמיכאלעמוס-דיין
הרבדודבירדוגו-דיין
]הערה:פסה"דבנויכדו-שיחביןהדיינים
ולכןהדבריםהוצגולפיסדרהדיונים
שביןהדיינים[

העובדות:

האשההגיעהלביה"דעםבעלהלשעבר
כדילאשראתהסכםהגירושין.בדיון,
שהתקייםלפנימתןהגט,אמרהבעל
לביה"דשהאשהחיהמזהשנהוחציעם
גבר.האשהועורךדינהשמעוושתקו.
בעקבותאותהשתיקה,רשםביה"דהערה
לפיההאשהאסורהלהנשאלאותוגבר.
בנתייםניתןהגט.
האשהבקשהלאחרזמןלהנשאלאותו
גברששמועלהבדיון,אולםמחלקת
הנישואיןסרבהלרשמהלנישואיןבשל
ההערההנ"לשלביה"ד.האשהפנתה
לביה"דלבטלאתהאיסורוטענהשלא
היהלהקשרעםהגברהזהלפניגירושיה
וכיהיאלאנשאלהעלקשרכזה.לדבריה,
אילוהיתהנשאלתהיתהמשיבהשקשר
כזהלאהתקיים.היאאףטענהשהרקע
לסכסוךעםבעלהלשעברהיהכספי,
מחמתחובותבעלה,ואיןלהאמיןלו
שהרקעלגירושיןהיהבגידתה.בשלבים
אחריםטענההאשהששתיקתהנבעה
מדרךארץכלפיביתהדיןאומתוךרצון
שבעלהלאיתחרטמלגרשה.
ביה"דהעירעלכךשעורךדינההדריך
אותהבכלמהלךהדיוןונראהשהואלימד
אותהלטעון.הבעללשעברהופיעאף
הואלדיוןוטעןשובכיאשתוחיתהעם
אותוגברוכיישלומספרעדיםעלכך.

µ

הבעל טען כי גם בניו ,שהם בשנות
העשרים,יכוליםלהעידעלכך.האשה
סרבהבכלתוקףשבניהיעידוואףיישאלו
שאלותבענייןזה.נתגלוגםסתירותבין
דבריהאשהעלתחילתהחייםהמשותפים
עםבןזוגהבהווהוביןדבריבןהזוגבעניין
זה.

נפסק:

הרבבירדוגו:
מעברלסתירותהשונותשעלולגביגרסתה
שלהאשה,הריששתיקתההיאכהודאה.
לאסבירשאשהשומעתהאשמהחריפה
כזוואינהמתפרצת.ודאיהואשעורךדינה
היהצריךלהגיבמיד,ביודעואתהתוצאות.
ישלהניחכישתיקתהשלהאשהאכן
מלמדתעלנכונותההאשמהשלהבעל.
רקכעת,משגלתהאתהתוצאותהחמורות
שלהענייןהיאמנסהלהעלותאמתלאות
שונותלשתיקתה,אמתלאותשישלתמוה
מדועלאעלוקודם.ישגםלזכורשהצדדים
באולהתגרשבהסכמהמלאהולכןקשה
לקבל את טענתה לפיה חששה מכך
שהבעליתחרט.
למרותשהאיסורהחלעלאשהזהלהנשא
לגברברורלדבריולחלוטין,מוסיףהרב
נימוקיםהלכתייםנוספים:
בשו"עאהע"זקטוו":איןעדיםשזינתה,
אלאשהיאאומרתשזינתה,איןחוששין
לדבר זה לאוסרה ,דשמא עיניה נתנה
באחר].רמ"א[:ודוקאשאיןרגליםלדבר,
אבלאםישרגליםלדברנאמנת".במקרה
זהברורמןהחומרהמונחלפניביה"דכי
"ישרגליםלדבר",ולכןדבריהנאמנים.
הואמבררהאםחלהכללשל'שתיקה
כהודאה'במקרהכזה.אמנם,ה'ביתשמואל'
)סי'וסקכ"ה(הסתפקהאםבמקרהבו
מואשמתאשהבזנותמוחלכללזה.אולם,
מדבריפוסקיםרביםאחריםעולהשאין
כללספקכיגםבמקרהזהשתיקהמהווה
הודאה האוסרת את האשה על בעלה
ובועלה.חלקמהפוסקיםהללוגםכתבו
שאיןלקבלבמקרהכזהאמתלאותשהועלו
מאוחריותר.יתרעלכן,במקרהדנןברור
שהאמתלאותשנתנההאשהאינןאמת,
ואיןלהתחשבבאמתלאשאיןביה"דמקבל
אותה,כפישפסקהשו"ע)אהע"זמוד(:
"יצאעליהקולשנתקדשהלפלוני,ולאחר
ימיםאמרו:אמתלאה,אםנראיםהדברים
לב"דשהואכן,סומכיןעלהאמתלאהולא
הוחזקהמקודשת.ואםלאו,הואילולא
נשמעההאמתלאהבעתשנשמעוהקדושין,
אין חוששין לאמתלאה" .ברור הוא
שטיעוניהאשהבמקרהדנן,שעלולאחר
שבקשהלהנשא,טיעוניםכגון":חשבתי

∂

שאסורלילדברשלאברשותביה"ד"הם
אמתלאותשאיןלקבלן.לכךישלצרףאת
התנהגותהבביה"ד,אתהעובדהכיסרבה
שילדיהיעידוועוד.זאתועוד,ישמשקל
רבלעובדהכישתיקתהשלהאשההתבצעה
בפניביה"ד,דברהמחזקאתכוחההראייתי,
כהודאהבפניבי"ד.
לכן,מכיוןשמדוברכאןבאיסורדאורייתא
הרישאיןשוםמקוםלהקלוישלאוסרה
עלהגברלוהיאמבקשתלהנשא.הרב
מוסיףכיהמצבהפרוץבדורנוגםהואגורם
שישלקחתובחשבוןבשיקוליהפסיקה,
כפישעשורבניםבעבר:
"ולפיכךגםאנונאמר,שבהתחשבבמצב
הקייםבדורנו,שפרוץמרובהעלהעומד
בעוה"ר,וביה"דבתוךעמוהואיושב,ואף
אםאיןביה"דנביאיםולאבנינביאים,מכל
מקוםאמרוחז"ל)ב"ביב(.חכםעדיף
מנביא ,וגם לולא כל הבירור ההלכתי
שהעלנובס"ד,נראהברורשלפיהמציאות
שלהיום,דבריהבעלנכונים,וזוהתרשמותו
האחידהשלכלביה"דוישלביה"דלמיגדר
מילתאגםאםשלאמעיקרהדין,וכלשכן
כשעלהבידינובס"דלבררשדעתהפוס'
ראשונים ואחרונים שיש לאסור מדין
שתיקה כהודאה ,ושויא נפשה חתיכה
דאיסורא,ושאיןלקבלאמתלאותיהשל
המבקשת".
הרבשאנן:
הבעיההמרכזיתבדבריהרבבירדוגוהיא
שכלהמקורותאותםהביאעוסקיםבמי
ששתקוידעאתתוצאותשתיקתו.ספק
אםזההיההמצבכאן.יתרעלכן,לאברור
כי ניתן להחיל את הכלל של 'שתיקה
כהודאה',שהריכתבהרמ"א)אהע"זבד(
שהיוםכברלאחוששיםלשתיקהכהודאה
במקרהבואדםשתקכשקראולוממזר.
למרותשישהסתברותשלאשהאכןהיה
קשרעםהנטעןעודבזמןהנישואין,מכל
מקוםעלסמךהסתברותזובלבדאיןאנו
יכוליםלאסוראתנישואיה.
הרבעמוס:
הסתמכותושלהרבבירדוגועלדבריהשו"ע
באעה"זסי'קטוהיאבעייתיתמשוםשכל
החשש של 'שמא עיניה נתנה באחר'
מתקייםשטענתהזנותמתחילהבדברי
האשה,לאכאשרהיאמתחילהמדבריאדם
אחר.יתרעלכן,אםכברמסתמכיםעל
דברי השו"ע הללו ,הרי שדברי הרמ"א
מאפשריםלאשהלחזורבהאםהיאמציעה
הסברמשכנעלדבריההראשונים.קלוחומר
שכךהואבמקרהבובכללשתקהבתחילה
והיא מסבירה כעת מדוע שתקה.

איןלחושלכךשלמדואותהלטעוןכרגע
טיעוניםהמסביריםמדועשתקהבתחילה.
כךעולהמדברימספרפוסקים.כמוכן,
איןלחושלכךשהאמתלאלדבריהניתנה
לאחרזמןולכןהיאשיקרית.גםקבלתה
היאדבראפשריבענייניאיסורוהיתר
לדעתפוסקיםרבים.
לגביהטענהכיהשתיקההתבצעהבביה"ד-
מדובר כאן בדיון בדבר אישור הסכם
גירושין,דברהנעשהבפנידייןאחד.יתר
עלכן,מכיוןשלפיההלכהאיןצורךכלל
בבי"דכדילאשרהסכםכזה,הריודאי
שאיןכאןהודאהבפניבי"ד.
ישלהוסיףכיישבעיהגםבעדיםהמעידים
כביכולעלבגידתהאשה.ראשית,מדובר
בשמועות.שנית,גםאםהיהעדממשי,
ספקאםיכולהבעללטעוןשהואמאמין
לו,שהריכתבהרמ"אבסי'קעחסע'ט
כימישהיתהלומריבהעםאשתולא
יכוללומרשהואמאמיןלדבריעדהמעיד
עלזנותה"שודאימחמתשנאהאמרכן".
במקרהשלנוודאיהיתהמריבהביןהבעל
לאשהסביבהחובותוהעיקוליםוכו',ולכן
הבעלאינונאמןלטעוןשהואמאמיןלעד
כזה.הואמוסיףכיהבעללאאמרבעת
הגירושיןאובעתאישורההסכםכיהוא
מגרשהבשלהשמועותעלהבגידה,ולכן
זהלאיכוללגרוםלכךשהאשהתאסרעל
אותוגבר.
לגביטענותנוספותשלהרבבירדוגו:
מישטועןכיהאשהחיתהעםהגברלפני
הגירושיןהואהבעל,והאשהמכחישה
טענה זו .ברור שלכך צריכים עדים.
הקלוחומרשמציעהרבבירדוגולגבי
שתיקהכהודאהמנוגדלדבריםמפורשים
שלפוסקים.
העדים שכביכול יש לבעל ,הם עדים
פסולים,הןמחמתקרבתמשפחהוהן
מחמתשאינםשומרימצוות.
אולם,עצםהטענהעלחייםמשותפים
של שנה וחצי היא עובדה שלא ניתן
להסתירה.זומנועדיםעלכךוהםלאבאו.
יש לזמן אותם שוב ורק אז לתת את
פסה"ד.
תגובתהרבבירדוגו:
לרב שאנן :מקורות רבים מלמדים כי
השותקאיננוצריךלדעתאתתוצאות
שתיקתו .ברור גם שאין לקבל טענה
שמשמעותההיא":אמנםהודיתיבזנות,
אבלאילוהייתייודעתמההתוצאהשל
הודאהכזולאהייתימודה".כלההגיון
של 'שתיקה כהודאה' הוא בכך שאדם
שאיננומוכןמראשלטענתשיועלונגדו,

לאמתקומםנגדן,ובכךמאשראתנכונותן.
לרבעמוס:במקרהזהאיןצורךל'שתיקה
כהודאה'בפניביתדיןוממילאאיןחשיבות
לעובדהשזההיהבפנידייןאחדבלבד.לגבי
העדים–הריבמקרהזהישידיעהעצמאית
שלהבעלגםללאהעדים.
תגובתהרבשאנן:
איןמקורהמלמדעלתחולתהכלל'שתיקה
כהודאה'כתגובהלדבריבעלדין,אלארק
לגביעדאחד.
מספרמקורותמלמדיםעלכךשאםיש
סיבהטובהלשתיקה,איןמחשיביםאותה
כהודאה.במקרהזה,האשהלארצתהלהרגיז
אתהבעל,כדילאלהשהותשובאתמתן
הגט.
איןבהיתרלהנשאמשוםקולאאלאחומרא,
מאחרובניהזוגכברחייםיחדבלאנישואין
כדמו"י ,וממילא בעצם האיסור עליהם
להנשאכדמו"יאנורקגורמיםלהםלחטא.
איןצורךבדבריהרבעמוסלפיהםישלזמן
אתהעדים.גםאחריעדותםעדייןישאר
ספקשמאהאשהמותרתולכןהבירורמיותר.
לכןישלהתירלהלהנשאלמרותשישנה
סבירותשהיאנאסרה.

פסקדין:

לאחרעיוןבבקשהמוציאביה"דשלושה
פסקידין.
א(איןנעניםלבקשתהמבקשת,ואיןהיא
מותרתלהנשאלמבקש.
ב(אין ביה"ד יכול לאסור את המבקשת
להנשאלמבקש.
ג(אףאמנםשאיןניתןלאסור,אולםכיון
שניתןהדברלבירורע"יצוויהבאה,יש
לעשותכן.
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ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהמשהעמאר-נשיא
הרבשלמהדיכובסקי–דיין
הרבעזראברשלום-דיין

העובדות:

ביתהדיןהרבניהאיזוריפסקכיאףשהאשה
חויבהבגט-לאורהתהוםהפעורהבין
בניהזוג,היותומכרהאתחלקהבדירה
לבעלוהיותוביקשהלמחוקאתתביעת
שלוםהביתשלה,ואףהצהירהבביתהדין
הרבניכירצונהבגירושין,ואיןכלסיבה
הגיוניתלסירובההעיקששלאלקבלאת
הגט-הרישהיאלאהפסידהאתכתובתה
בסךחצימליוןש"ח,היותואיןכלעילה
הלכתיתלהפסידה.אילכך,עםהגירושין
עלהבעללשלםלאשהאתכתובתה.על
כךערערהבעל.

נפסק:
הרבדיכובסקי:
תיקמס'053972436-64-1
ניתן ביום ה' ניסן תשס"ה ) .(14.4.05נוטה לקבל את הערעור היות והאשה
רודפתאתהבעלומעלילהעליועלילות
הופיעו:עו"דבצלאלהוכמן)לאשה(
שוואקשותביותר,מהןזוכהלחלוטין
≤†ÔÈ„†˜ÒÙ†Ì‚†Â‡¯†‰Ê†¯Â„ÓÏ
בהליכיםשונים.איןלקבלאתהטענהשל
ב"כהאשהכיכלעילותהגירושיןשלהבעל
נעוצות במעשים שבוצעו בעת סכסוך
הגירושיןכאשרבניהזוגכברהיופרודים,
ולכןהםאינםמהוויםעילתגירושין.להיפך,
ישבכךהודאהבכךשהאשהאינהבוחלת
באמצעיםלפגועבבעלה.לאניתןלהתעלם
מהמצבהקיםשבוהאשהבמפורשמעוניינת
בגירושיןועושההכלכדילפגועולצעראת
הבעל.אשההחפצהבגירושין–לאפחות
מבעלה,ואולייותר–אינהזכאיתלכתובה,
שנועדה בכדי שלא תהיה קלה בעיניו
להוציאה,ואילוהיאמבקשתומתאמצת

להוציאאתעצמהממנוואינהבוחלת
בשוםאמצעי.
בין בני הזוג נחתם הסכם ממון לפני
הנישואין ובו נקבעה חלוקת הרכוש
במקרהשלפירוד,הסכםשבוצעוהרכוש
חולק.חזקהשהבעללאהתכווןליתן
לאשהגםאתמהשנקבעבהסכםוגםאת
הכתובה בסכום של חצי מליון ש"ח.
בכלמקרהישבעיהעםכתובהשבהנקוב
סכום כה מוגזם וייתכן לראות בזה
התחייבותלשםכבודבלבד.משמעות
הכתובההמוגזמת,לאורזכותההחוקית
של האשה לקבל מחצית מהרכוש,
ובמקרים מסוימים גם מחצית דירת
מגורים,אףשנרכשהלפניהנישואיןעל
ידיהבעל,עלולהלהיותהותרתהבעל
בחוסרכל,היותוחלקוברכושיכלהעל
הכתובההמוגזמתועלמזונותהילדים.
אפילואםביתהדיןהרבנייסרבליתן
לאשהמחציתמהרכוש,הרישבג"ציעשה
זאתבשמחהובששון,ובנסיבותאלורק
חסרדעהלחלוטיןיסכיםשלאחרחלוקה
שוויוניתשלהרכושעודיופרשמחלקו
סכוםהכתובההמוגזמתוהואיישארעני
מרוד.
סכוםהכתובהותוספתהכתובהצריכים
להימדדלפיעיקרכתובהשקבעוחז"ל:
סכוםהשווהל200-זוז,שהואהסכום
שאדםזקוקלולפרנסתובמשךשנה,ואם
ישלואותו,איננויכולליטולמןהצדקה
)לפידברימשנתפאהח'ח'ופירושר"ש
משאנץעליה(.זהוהסכוםאותוקבעו
חכמיםלעיקרכתובה,היותונכוןשאשה
לאחרגירושיהלאתחזרעלהפתחים,
ועדשתינשאמחדשתהיהלהאפשרות
קיוםמינימליתבמשךשנהאחת,כמולמי
שנמצאעלהגבולשביןענילשאינועני.
כיוון שכך יש לקבוע סכום מינימום
ומקסימוםלכתובה,בהתחשבבאפשרות
הקיוםשלהאשהלאחרהיפרדהמהבעל,
לפירמתהחייםשהיתהמורגלתבנישואין,
וזאתלמשךשנהשלמה.המינימוםלפרנסה
חודשיתהואקוהעונישלהביטוחהלאומי
בסכוםשלכ4,000–3,000-ש"חלחודש,
כלומר48,000–36,000ש"חלשנה.אף
אתהרףהעליוןלכתובהישלקבועבסכום
של כ 10,000-ש"ח לחודש ,כלומר
120,000ש"ח.כלכתובהבערךגבוהיותר
תיחשבלכתובהמוגזמת.
לגופושלענייןספקאםהאשהזכאית
בכלללכתובה,ובוודאישהסכוםשלחצי
מליוןש"חהינומופרזביותר.עלכןיש
להסתפק בעיקר כתובה בלבד ,כלומר
בסכוםשל960גרםכסףטהורשהוא
עיקרכתובהעלפיהרמ"א)הבעלהינו

∑

אשכנזי(אולכלהיותרהרףהמינימליהאמור התנהגותהאשהאיןהיאזכאיתלפיצוי
ולכתובה .עם זאת בכדי לסיים את
לעיל.
ההתדיינותהואמוכןלפצותהבסך15,000
דולרוכןהואמוותרעלתביעתוממנהבסך
פסקדין:
"לאחרשנשאנוונתנובנושאהכתובההגענו  23,000ש"ח עבור חובות משותפים.
למסקנהלקבועפצוילאשהבסך18,000
ש"ח.פיצויזהיהוהתחליףלכתובהולסילוק
נפסק:
כלתביעותיהשלהאשה,למעטהסכםהממון ביה"דהאזורי:
שבוצעביניהם".
עלבניהזוגלהתגרש,אולםקביעהזוהינה
בגדרהמלצהבלבדואיננהחיובבגט.על
תיקמס'052823655-21-1
הבעל לשלם לאשה את עיקר הכתובה
).(22.2.05
תשס"ה
ניתן ביום י"ג אדר א'
)100זוז(ולאהתוספת)180,000ש"ח(.
הופיעו:עו"דטירר)לאשה(
כיווןשהצעתהבעלעולהעלשוויהשל
עו"דמאירסורקיס)לבעל(.
עיקרהכתובה,מקבליםאתהצעתווהוא
חייבלשלםלאשה,$15,000בנוסףלמחצית
הדירההרשומהעלשםהאשה.ביה"דרושם
פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורעילותגירושין.
לפניואתהצהרתהבעלכיהואמוותרעל
תביעתומהאשהבסך23,000ש"ח,והבעל
ישאבכלהחובותלבדו.
נחלקוהדעותלענייןהשאלה:האםכאשר
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ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
הרבחייםהרצברג-יו"ר
הרבמרדכיאוריה-דיין
הרביצחקשמואלגמזו-דיין
ביתהדיןהרבניהגדול:
הרבשלמהדיכובסקי-אב"ד,יו"ר
הרביוסףנדב-דיין
הרבזלמןנ.גולדברג-דיין

העובדות:

לשניבניהזוגאלונישואיןשניים.בעקבות
סכסוךשלהבעלעםבנותיהשלהאשה
מנישואיההקודמים,תבעהבעלגירושין.
האשההודתהכיבנותיהמקשותבהתנהגותן,
אך היא לא ראתה בכך עילה מוצדקת
לגירושין.האשההסכימהלהוציאצומניעה
נגדבנותיהובלבדשיחזורהבעללשלוםבית.
ביה"דהפנהאתבניהזוגליועץנישואין,
ומחוותדעתועולהשאיןסיכוירבשבני
הזוג יחזרו לחיי שלום אמיתיים .ביה"ד
החליטבכלזאתלחייבאתהבעללחזור
ולחיותבשלוםבית,שכןמבחינההלכתית
איןבטענותיובכדילחייבאתהאשהלקבל
ג"פ.בפועלבניהזוגהתרחקוזהמזהרגשית
והבעלהכיראשהאחרת.האשההסכימה
להתגרש,אולםביקשהפיצויבסכוםכתובתה:
180,000ש"ח.הבעלוב"כטענוכילאור

∏

הרבגמזו)דעתהמיעוט(:
מהגמראבמסכתיבמות)דףקט"ז,ע"א(
וממקורותנוספיםעולהששכיחשנשים
אומרותבעתרוגזכירוצותלהתגרש,ולא
שמענושאמרושהבעלנאמןלומרשאשתו
בקשהממנולהתגרשולהפטרמתשלום
הכתובה.הבעלאינופטורמכתובהכאשר
היאהמבקשתגירושין,שהריהואיכול
לבחורשלאלגרשה.לכן,כיוןשבידולהשהות
אתמתןהגט,אםהבעלנותןאתהגט,הרי
בכךהואמגלהאתרצונולגרשהוהיאזכאית
לכתובה.
וכןעולהמפרושהראשוניםאתהגמרא
בכתובות)ס"גע"ב(ופרש"ישם.שמורדת
מאיסעלי]מואסתאניבו[אינהמפסידה
כמומורדתבעינאליהומצערנאליה]רוצה
אניבוומצערתאותו[.ורקאםאומרת
מורדתהמאיסעלי":מאיסעלי,לאהוא
ולאכתובתובעינא"]מאוסהואעלי,איני
רוצה לא אותו ולא את  כתובתו[ היא
מפסידה את כתובתה .אבל אם אומרת
"מאיסעלי"ולאאומרתבפירוששמוחלת
עלהכתובהישלהכתובה.וכךגםמפרש
התוספותרי"ד)שם(ומחדששאפילושהיא
תובעתגירושיןורוצהלהפסידכתובתהמכל
מקוםצריךלהתרותבהולהודיעהשהיא
מפסדתכתובתה.מרש"יאמנםלאעולה
שצריךלהתרותבה,אלאדיבכךשאומרת
שהיאמוחלתעלהכתובה.אבלשניהם
מסכימיםשאםאומרתרק"מאיסעלי"
והואמגרשההואחייבבכתובתה,וכךעולה
גם מראשונים אחרים ומהשולחן ערוך

)אבה"עע"ז,ב(הפוסקשמפסידהכתובתה
רקאםאומרתשרוצהגטבלאכתובה.
המסקנהמדבריהראשוניםוהשו"עהיא
"שאפילו שאומרת מאיס עלי ,ואין
משמעותשמוותרתומוחלתעלכתובתה,
ישלהכתובה.ובנידוןדידןאםהאשהלא
אמרהמאיסעליאלאדורשתמבעלה
שיגרשנהוהואנתןאתלהגטבהסכמה
ודאישיהיהלהכתובתה".ועפ"יהגמרא
בכתובות)נ"דע"ב(לענייןזה,דיןתוספת
הכתובהכדיןעיקרכתובה.
ובמקרהזהבוהיאתובעתגירושיןוהוא
נותןלההגטבהסכמה,ודאישישלה
כתובהותוספתכתובה,כיווןשלאחייב
לתתלהאתהגט,לכןכשמגרשאותהזה
נקראכמגרשמרצונו.קביעהזונכונהלכל
מקרהבוהבעלמגרשמרצונוולאמתוך
כפיה.
עםזאת,ישלעשותחילוקביןתוספת
כתובה-שתוקנהכמוהכתובהבכדישלא
תהאקלהבעניולהוציאה)כתובותנ"ד
ע"ב(,וכלזמןשאיןעליהאגרתמרדאו
שלאגמרובמקרהשלמורדתאתההכרזות
וההתראותאינהמפסידה-לביןמתנות
והוספתערךהנכסיםשאיןלהםדיןכתובה
ולכן אם מקניטה אותו עד שמגרשה,
מפסידהאותם.לכןאתהמתנותמפסידה
אםמקניטהאותועדשמגרשה)טורפ"ח(
אושכתבועליהאגרתמרד)טורפ"ה(,
ואתהתוספתמפסידהרקכאשרכתבו
עליהאגרתמרד)טורפ"ה(אוכאשר
כופיןאותולגרש)כדבריהר"חהמובא
ברי"ףסוףהבאעליבמתוובתוס'ביבמות
דףס"הע"בד"הכיהא,וברבינוירוחם
שגםהואמורד(.
ובמקרהזהשהאשההיאשתבעהגירושין
והבעלנתןלהבהסכמה,האשהזכאית
לתוספתכתובהאבלתפסידאתמתנותיה
אםהקניטהאותועדשגירשה.במקום
ששניהםבאיםבהסכמהלהתגרש,גםאת
מתנותיההיאאינהמפסידה.
"לסיכום :א .אשה שתובעת מבעלה
שיגרשנהוהואנותןגטבהסכמהישלה
כתובהותוספתכתובהאולםמתנותצריכה
להחזיר.
ב.אםשניהםבאומתוךהסכמהלהתגרש
ישלההכתובהוהתוספתואינהצריכה
להחזירהמתנות.
ג.במקוםשכופיןאתהבעללגרשלפי
הדין,ישלהכתובהואיןלהתוספתכתובה
כמבוארבר"חשהובאברי"ףובתוספות
ביבמותדףס"הע"בובב"שרישסימן
קנ"ד.
ד.טענהמאיסעליותובעתגירושיןולא
הזכירה מהכתובה אם מוכח שכונתה

למחולהכתובהאיןלהכתובה,אבלאם
אומרתשבעניניהממוןוהכתובהנדון
אחרהגט,ישלהכתובהוכןתוספת
כתובהואיןלההמתנות.
ה.אםהתרובהשתדעשכיוןשטוענת
מאיסעליתפסידאתהכתובה,והיא
אומרתאעפ"כרצונילהתגרשממנואפילו
אםאפסידאתהכתובהאבלאינימוחלת
מהשמגיעלילפיהדין,איןלההכתובה
כדמבוארבתוספותרי"דובהפלאה.ולדברי
הביתיעקבכיוןשהיאמורדתמשתשמיש
וטוענתמאיסעליודורשתגט.תולין
שכונתה בלא הכתובה ואינה צריכה
התראה".
כלזהאפילובמקרהבוהיאהתובעת
גירושין.ודאישבמקרהזה,בוהבעלהוא
התובעגירושין,גםאםעילתומוצדקת
ובנותיה הצרו לו ,כיון שהוא התובע
גירושיןחייבבכתובהובתוספתכתובה.
וניתן ללמוד מהסכמתה של האשה
להוציאצוכנגדבנותיהכיהיארצתה
לחיותבשלוםוהבעלהיההגורםהעיקרי
לגירושין ולכן יש לחייבו בכתובה
ובתוספתכתובה.
הרבהרצברג)דעתהרוב(:
חז"לתיקנוכתובהלאשהכדישלאתהא
קלהבעיניולהוציאה,לכןנראהבפשטות
שבמקרהשלאהואמוציאהאלאהיא
המבקשתלצאתאיןהאשהזכאיתלדרוש
כתובה.מהסוגיהבגמרא,במסכתגיטין
)מ"ט,ע"ב(הקובעת"אשהיוצאהלרצונה
ושלאלרצונהוהאישאינומוציאהאלא
לרצונו",מוכחשאשההדורשתלהתגרש
ללאטענההמחייבתגט,אינהזכאית
לכתובה.ומהגמראבמסכתיבמות)ס"ה
ע"ב(והתוספותשם)ד"הכיהאוודאי
כפינן(ניתןללמודכיכאשרהאשהדורשת
ג"פללאעילהלחייבאתהבעללגרשה,
איןהיאזכאיתלכתובהכלל,ואםישלה
טיעוניםהמצדיקיםלחייבולהוציאהבג"פ
הרישהיאזכאיתרקלעיקרכתובה)100
או200זוז(ולאלתוספתהכתובהשהבעל
התחייב לשלם ,שכן ברור שלא היה
בדעתולשלםסכוםזהכתוספתבמקרה
שהיאתובעתגירושין.
ונראהשהשאלההאםכאשראשהדורשת
מבעלהגטהיאזכאיתלכתובה,תלויה
במחלוקתהתנאיםהאםהחיובבכתובה
הוא מדאוריתא או מדרבנן ,מחלוקת
המופיעה בכתובות )דף י'( .לדעת
הטועניםשכתובהמדאוריתאהרישזה
כמוהרהבתולות,ונלמדמאונסומפתה
"וכשםשבאונסומפתההואמחוייבלשלם
עבורהנאתביאהכךכלהנושאאשה

מחויבלשלםלהאתכתובתה,פרטלמורדת
וכו'".אבללטועןשכתובההיאמדרבנן,הרי
שנתקנההכתובהכדי"שלאתהאקלהבעניו
להוציאה" ,אם כן ,כאשר אין הוא רוצה
להוציאהאלאהיאהדורשתגט,בודאישיהיה
פטורמתשלוםהכתובה,כפישמובאבגמרא
בגיטין,שהובאהלעיל,שיתכןוהיהמקום
לתקןכיאםהאשהרוצהלהתגרשתשלם
היאלבעלהכתובה.
והרא"ש)פ"קדכתובותסע'י"ט(כתבשאף
שכתובת האשה מדרבנן ,התשלום הוא
משקליםהאמוריםבתורה.ולהלכהפסק
השולחןערוך)אבה"עסי'ס"ו(שכתובת
האשה מדרבנן ומשלמים בכסף המדינה
והרמ"אפוסקכרא"שכיהכתובהמדרבנן
והתשלוםבכסףצרוףמכיוןשאנונוהגים
לכתוב"דחזיליכימדאוריתא".
וניתןלפיזהלהסביראתהחלוקהאותה
עושהרבינוירוחםביןעיקרלתוספתכתובה.
שמדאוריתאהואמחוייבבעיקרכתובה,גם
כאשרהאשהמבקשתודורשתלהתגרש,אך
בתוספתאינוחייב.ואםזהההגיון,אזכאשר
הואנושאבעולהשלאכתבלה":דחזיליכי
מדאוריתא",כאשרהיאהמבקשתלהתגרש
יהיהפטורגםמעיקרכתובה.
ובמקרהזהשהבעלפתחהתיקלגירושין
ותבעלחייבאשתולקבלג"פומהתרשמות
ביה"ד בדיונים ומחוו"ד הדעת של יועץ
הנישואיןעולהשהאשהחפצהבגירושין,
ויתכןכיהתנהגותההיאשגרמהלכך,אלא
שב"כלימדאותהלטעוןשרוצהשלוםבית.
אמנםביה"דנתןהחלטהלחייבהבעללחזור
לשלוםבית,כיווןשלאהיודיהוכחותלסתור
אתטענתהלשלום.אךכאשרנתבררשהאשה
רוצהגםלהתגרשאלאשהיארוצהכתובתה,
נפסקשבעלהישלםלהאתעיקרכתובתה
ולאאתהתוספת.
"ובשוליהדבריםישלחזורולצייןולהדגיש,
שגםכאשרהאשהמסכימהלגירושיןאולם
ברורלביה"דשבעלהגרםלמשברולפירוד
כגוןשהואבגדבהוכו'הואחייבלשלםאת
מלואכתובתהאלאשבנידוןדידןשישהסבר
למניעיוהגםשאיןביה"דמצדיקאתמעשיו
מכלמקוםאיןמקוםלחייבובתשלוםתוספת
כתובה".
תשובת דעת המיעוט על דעת הרוב:
דעתהרובמבוססתעלשתיראיותעיקריות:
הראיההראשונההיאממסכתגיטין)מ"ט
ע"ב(,אלאששםנראהשפשטהגמראמדבר
עלטוענתמאיסעלידוקא,ולאעלמקרה
שהאשהדורשתגטבכזהאופןשאינהמורדת
בו,והבעליכולאםירצהלהמשךלחיות
עמה.
הראיה השניה היא מהגמרא ביבמות

)ס"הע"ב(,והוכיחומדברירש"ישםשאם
האשהרוצהגטואיןלהטענותמספיקות
לחייבאתהבעללתתגט,איןלהכתובה.
אךנראהשאיןבכךהוכחהשכןמדוברשם
באשההפונהלרבבדרישה"הבליכתובה",
כלומרהבעלהסכיםלגרשהאךלאלתת
להכתובה.מכיוןששםנדחתהתביעתה
לגירושין,הרישיכולהיההבעללהתנות
אתמתןהגטבויתורהעלהכתובה.אבל
אםהאשהדרשהלהתגרשוהבעלנתןלה
בהסכמהאתהגט,וסיכמושעלהכתובה
ידונואחריהגט,ישלהכתובה.
ומהשהוסיפודעתהרובוהוכיחומכתובות
)י"אע"א(שתקנולאשהכתובהכדי"שלא
תהאקלהבעיניולהוציאה",ולכןאםהיא
המבקשתלהתגרשאיןמקוםלתקנהזו.
ניתןלדחותזאתמשתיסיבות:
"שעיקרהתקנההיתהכדישלאתהאקלה
בעיניולהוציאהאבלאחרישתיקנולאשה
כתובההריזהחובגמורולאפלוגרבנן]לא
חילקו חכמים[ בתקנתם ואינה מפסדת
כתובתהרקכשהיאמורדתובהכרזה,ואפשר
לומרדאפילוכשהיאדורשתהגטגםחז"ל
תיקנוכדישלאתהאקלהבעיניולהוציאה
שלאתפסידהכתובהכדישעלידיזהשמא
לאימהרבעלהלגרשהמשוםהחובשל
הכתובהויהיהשלוםבינם".
ביה"דהרבניהגדול:
האשהערערהעלדעתהרובבביה"דהאיזורי
ששללהממנהאתהתוספת.גםבביה"ד
הגדולנחלקוהדעות:
הרבדיכובסקי:
א.הנוהגהמקובלהיוםהואשאיןאשה
מפסידהאתתוספתהכתובהבגיןרצונה
בגירושין,כלעודאינהתובעתגט.הסכמה
לגטואפילורצוןבגטאינןעילותלשלילת
כתובה.דברירבינוירוחם,עוסקיםבמפורש
בתביעתגט.
ב.תוספתהכתובהבנוסחהסטנדרטיכוללת
מספרמרכיבים:נכסיצאןברזל,כספים
שהכניסההאשהלבעלוהתחייבותהבעל
שלישכנגדם.תוספתהשלישנכתבתלשם
כבודוכלזמןשאיןמנגנוןהצמדה,יש בה
שמירה ריאלית על הסכום שבכתובה.
תוספתממש,ללאתמורהנגדיתשלהאשה,
היארקבסכוםשל100זקוקיםכסףצרוף,
אוחמישיםזקוקים]כבמקרהזה[.התוספות
האחרותדינןכנכסיצאןברזלואיןלהפסידן
לאשה.בדרךכללהאשהמכניסהכספים
לנישואיןשאיןלהםביטויבמקוםאחר.
וגםאםאינהמכניסהדבר,הכתובהמשמשת
כ"שטראודיתא")שטרהודאהעלחוב(על

π

באזורי:
תיקמס'068538172-21-1
ניתן ביום י"ד שבט תשנ"ח )(10.2.98
נימוקיםניתנו:ביוםכ"האדרתשנ"ח)(23.3.98
ביוםכ"חאדרתשנ"ח)(26.3.98
ביוםו'ניסןתשנ"ח)(2.4.98

התחייבותושלהבעלבגיןנכסיצאןהברזל.
כךשודאילאניתןלהפסידם.
ג .ביה"ד האזורי קבע כי בני הזוג לא
חייביםבגטאלאזוהמלצהבלבד.רשאית
אםכןהאשהלומרשתעתרלהמלצהרק
אם תקבל את מלוא סכום הכתובה.
המלצת ביה"ד אינה  מחייבת אותה בגדול:
להתגרשולהפסידאתתוספתהכתובה.
תיקמס'063445456-21-1

ניתן ביום ו' כסלו תשנ"ט )(25.11.98

"לסיכום:בנסיבותאלו,כשהאשהאינה
תובעתגירושין,אלארקמסכימהאורוצה פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורעילותגירושין.
בגט,בתביעתושלבעלהכנגדה–אין
להפסידהתוספתכתובה".
הרבנדב:
נראהכיאיןהנימוקיםשלביה"דהאזורי
נימוקיםלמקרהזה.במקרהזההבעלרוצה
לגרשללאעילה,ועלפיהדיןאיןהוא
זכאילכךמשוםהחרםשלרבינוגרשום
שלאלגרשאשהבעלכרחה.עלמקרה
כזהחכמיםחייבובכתובהכדישלאתהיה
קלהבעניולהוציאה.
"האשההסכימהלקבלאתגיטהבלית
ברירה,גםאםעכשיוהסיכוייםשלוםהם
רחוקים.אךהמצבהזהנוצרבעטיושל
הבעל,ולמהנקנוסאתהאשהונפסידה
את תוספת הכתובה כשהיא מסכימה
להתגרש רק אם יתן לה את הכתובה
והתוספת".אםנקבלאתטענתהבעלהרי
שיצאחוטאנשכר,והרילאהשארתאשה
יושבתתחתבעלה,משוםשבנקליוכל
לגרשה.כלבעלהרוצהלגרשאתאשתו
יציקלהעדשתסכיםלהתגרשואזיגיד
שמכיון שהיא מסכימה היא מפסידה
כתובתה.דברזהלאיעלהעלהדעת,ועל
הבעללשלםלהאתמלואהכתובה".אם
האשההוציאהמהבעלרכושאוכספים
שלא כדין כמובן שיש לקזז מסכום
הכתובה".
הרבגולדברג:
כלזמןשהאשהמסכימהלשלוםביתואינה
מבקשתלחייבאתהבעלבגט,איןמקום
לפטוראותומתשלוםכתובתהוהתוספת.
רקאםהבעליסכיםלנסיוןשלוםבית
והאשההיאשתתנגד,אזיתפסידהאשה
כתובתהומזונותיה.הדיוןההלכתיבביה"ד
האזורינוגעלמורדתוזואינהמורדת.
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ביתהדיןהרבניהאזוריחיפה:
הרבשלמהשלוש–ראב"ד
הרבחייםהרצברג–דיין
הרבאחיעזרעמרני–דיין

העובדות:

בניהזוגנישאובשנת.1973לאחרונהפרץ
משברביניהםוהבעלתבעמביה"דלחייב
אשתובגטולפטרוממזונותיהבטענהכי
היאמתנהגתבצורהשלפריצות.האשה
הכחישהוטענהכיבעלהבוגדבהואףיש
לובןמאשהזרה.גםהיאתבעהמאוחר
יותרגטואףתבעהאתתשלוםכתובתה
בסךמליוןשקל.מאוחריותרטעןהבעל
כיהוארוצהשלוםבית,למרותהדברים
שהשמיעכנגדהאשה.האשהסרבהודרשה
גט.בסופושלדברהתגרשובניהזוג.
ביןההוכחותשהובאובדיוניםהשונים
היו גם הוכחות לכך שהאשה עוסקת
בריקודיבטן,אךלאהוכחניאוףשלה.
הבעלטעןעםזאת,כיהיולהקשרים
עםגברזר.כלזאתמביאלדעתולכךשיש
לפטרומתשלוםהכתובה.מנגד,טענה
האשהכיבעלההסכיםלעיסוקהבריקוד
וכיהואעצמובגדבה,ועלכןהיהמוגדר
כרועהזונותשישלכופובגטובתשלום
הכתובה.

בנותישראל...בכלאחדמאלותצאבלא
כתובה,אםישעדיםשהתרהבהתחלה
ועברהעלהתראתו.ואםאיןעדים,תשבע
שהואכדבריה".והגר"אקבעשאםהיא
רגילהבפריצותה,איןצריךהתראה.במקרה
דנן,שלדעתרובהנשיםישבהתנהגותה
פריצותיתירה,הרישהיאמפסידהכתובתה
גםללאהתראה.אמנםהיאטוענתשבעלה
הסכיםלמעשיה,אולםהואמכחיש,ולכן
היאחייבתלהשבע,אלאשלאורהתנהגותה
לאנותניםלהלהשבע)לפיביתשמואל
שם,ס"קיח(.
האםהבעלמוגדרכ'רועהזונות'החייב
בכתובה?הטעםשלחיוב'רועהזונות'
בגט ,לפי דברי 'חכם צבי' ,הוא משום
החשששייאבדאתממונוולאיוכללפרנס
אתאשתו.אולם,כאןמדוברבאשהאמידה
שאינהזקוקהלמזונותמןהבעל.ספקרב
אם בכלל מחייבים בגט במקרה כזה.
האשהאינהיכולהלטעון'מאיסעלי'משום
שהתנהגותולאגרועהיותרמהתנהגותה
היא,שהרימדוברבבניזוגהמתנהגים
בצורהפרוצהמאוד.אםהיתהמואסתבו
היתהתובעתממנוגטכברבעתשתבע
הואממנה.אםכן,ברורהואשאיןכאן
עילה לחיוב הבעל בגט ולא לתשלום
הכתובה.
בסוףדבריומוסיףהרבכיהגירושיןנערכו
לאחר שהבעל חזר בו מתביעתו לגט.
במקרהבוהגברנענהלתביעתהאשהלגט,
אךאינויוזםאותה,הואפטורמתשלום
הכתובה,כפישעולהמןהתלמודבגיטין
מטע"ב.
הרבעמרני)דעתהמיעוט(:
ישלדחותאתדבריהרבהרצברג.איןכאן
פריצותיתירה,משוםשהבעלעודדאותה
במעשיה.וכןישצורךבהתראהכדילהפסיד
אתכתובתה.כאןלאהיתההתראה,מה
גםשהבעלתבעשלוםבית,דברהמלמד
עלכךשמחללהעלהאפשרותשיפסיד
אתכתובתה.
הסכמתהבעללגירושין,גירושיןשהואלא
רצהבהםבשלבהאחרון,איננהמאפשרת
לולהפסידאתכתובתה.הריהואהראשון
שתבעגירושיןואיןספקשבגדבאשתו,
כאשרמנגדטענתולבגידתהמעולםלא
הוכחה.
על כן יש לחייב את הבעל בכתובה.

"לאורהאמורלעילמחליטים:
הרבשלוש)דעתהרוב(:
מקבליםאתהערעורוהאשהזכאיתלקבל
נפסק:
לכאורהישלהסכיםלדבריהרבהרצברג
תוספתכתובה.
לדעתהמיעוט,ישלהוסיף:כלעתשהאשה הרבהרצברג)דעתהרוב(:
לפיהםלאהיהצורךבהתראהכדילהפסיד
מסכימהלשלו"בואינהמבקשתלחייבו האם האשה זכאית לכתובה למרות אתהאשהכתובתה.זהומקוםשישבו
התנהגותה?בשו"עאהע"זקט"וד'":איזו פריצותיתירהולאצריךהתראה.אולם,
בגט".
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בכלזאתמכיוןשבעל'תרומתהדשן'הסתפק
בכך ,הרי שלא נפסיד כתובתה מספק.
אך יש ודאי להסכים לניתוחו של הרב
הרצברג,לפיוהבעלאיננורועהזונותומכיון
שלאחייבלגרשובכלזאתהסכים,הרי
שהואפטורמכתובה.
נפסקבדעתרובכיהבעלאינוחייבבתשלום
הכתובה.
תיקמס'005124615-21-1
ניתןביוםה'כסלותשנ"ו)(28.11.95

פסקדיןזהרלוונטיגםלמדורעילותגירושין

שולמוע"יהבעלוהאשה,והצדדיםניהלו
חייםמשותפים.
אכןהוכיחהב"כהאשהבסיכומיהשע"פהלכת
השיתוףשחלהעלהצדדים]נשואיהצדדים
היובשנת[1971ועלפיהפסיקותהרבות
שהביאהבסיכומיה,זכאיתהיאלקבלמחצית
מתשלומי הפנסיה שמקבל הבעל.
איןביה"דרואהמהצורךלהאריךבנושאזה,
היותוסיכומיב"כהאשהברוריםומוכיחים
כיע"פהפסיקההאזרחיתבמקרהשלפנינו
זכאיתהאשהלמחציתהפנסיהודילנובכל
פסקיהדיןשמביאהב"כהאשהבסיכומיה.
 ÈÓÂÏ˘˙Ó† ˙ÈˆÁÓ·† ‰˘‡‰† ÈÂÎÈÊ .8והיותוהצדדיםהסכימושהכרעתביה"דתהיה
ע"פהחוקהאזרחיוקבלוע"זבקנייןאגב
††Æ‰ÏÚ·†Ï·˜Ó˘†‰ÈÒÙ‰
סודראיןלנואלאלקבלאתעמדתהאשה
וב"כ.
ביתהדיןהרבניהאיזוריתל-אביב:
לאור הנ"ל מחליט ביה"ד כדלהלן:
התובעתזכאיתלקבלמחציתמתשלוםהפנסיה
הרבנחוםפרובר–אב"ד
)המוקדמתוהרגילה(החודשיתשלהנתבע,
הרביוסףגולדברג–דיין
לאחרניכוייחובהולפניניכויירשותוזאת
הרבשלוםביבי–דיין
בגין תקופת עבודתו של הנתבע בעיריה
מתחילתהועדלמועדהקרע.
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נפסק:

הצדדיםהתגרשוזמ"ז.
עוברלגרושיןערכוהצדדיםהסכםגרושין
שאושרוקיבלתוקףשלפס"דע"יביה"ד.
בסעיף5להסכםהגרושיןחישבוואיזנו
הצדדיםאתכלמשאביהם.
בסעיף  6להסכם מופיע כדלהלן:
פנסיהתקציבית:הבעלזכאיכעובדעיריה
לפנסיה תקציבית )להלן :פנסיה(.
מוסכםכיההכרעהבעניןזכויותיהשלהאשה
למחציתמןהפנסיהבמועדגמילתהשנצברה
ממועדתחילתהעבודהעדליוםמועדקרע
מוסכם,תינתןע"יביה"דהרבניהאזוריבתל
אביב.
בפרוטוקולמהיוםשבואושרההסכםוניתן
לותוקףשלפס"דע"יביה"דמופיעכדלהלן:
"מגישיםהסכםגרושין.ב"כהצדדים:כל
מה שניתן להכרעתו של ביה"ד אנחנו
מבקשיםשביה"דידוןלפיהחוקהאזרחי
ובמיוחדסעיף6להסכם)עניןהפנסיה(.
הצדדים מקבלים בקניין אגב סודר".
לאחרמכן,התקייםדיוןבנוכחותהצדדים
ובאיכחםבנוגעלהכרעההאםהאשהזכאית
למחציתהפנסיההתקציביתכמופיעבסעיף
6הנ"לשבהסכםהגרושין.
ביה"דביקששב"כהצדדיםיגישוסיכומים
בנושאהנ"ל,ואכןהוגשוסיכומיםע"יבאי
כחהצדדים.
ביה"דמבהירבזהכדלהלן:
ע"פהדבריםשנאמרוונשמעובביה"דע"י
הצדדיםמתבררשמלבדשחשבונותהבנקים
שלהצדדיםהיובנפרד,כלהוצאותהבית

תיקמס'048220230-64-1
ניתןביוםח'סיוןתשס"ה)(15.6.05
הופיעו :עו"ד אסתר זרגרוב – )לאשה(,
עו"דדפנהזאקועו"דפתחישחאדה–)לבעל(.
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